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לכבוד, 

חברי ועדת שטרום להגברת התחרות בשירותים בנתיים ופיננסיים 
  banking@ mof.co.il :באמצעות דוא"ל

התייחסות ארגון 'אמון הציבור' למסקנות הביניים של הועדה להגברת התחרותיות  הנדון: 
בשירותים בנקאיים ופיננסיים נפוצים  

כשלי התחרות החמורים בבנקאות הקמעונאית בישראל הולידו שלל ועדות וגורמים שדנו בנושא הגברת התחרות 
לאורך השנים, אשר המלצותיהם לא הניבו שיפור ממשי. על רקע זה, המלצות הועדה הנוכחית מהוות צעד חשוב 

בכיוון הנכון בעיקר משום שבבסיסן ההכרה בכך שללא שינוי מבני מהותי בענף, לא תתכן יצירת תחרות.  

המרכזיים  מהחסמים  לחלק  מענה  הנותנות  נוספות  ולהמלצות  האשראי מהבנקים  את חברות  להפריד  להמלצה 
בבנקאות  התחרות  להגברת  הדרך  בסלילת  רבה  חשיבות   IT לשכות  והקמת  פקדונות  ביטוח  כגון  בענף 
הקמעונאית. יחד עם זאת, קיימות מספר סוגיות אשר ההמלצות אינן נותנות מענה להן ואשר עלולות להכשיל את 

המהלכים שהועדה מבקשת לקדם. להלן יפורטו שתי הסוגיות המרכזיות: 

1. נחוצה תחרות בכלל שירותי הבנקאות הקמעונאית ולא רק במתן אשראי ושירותי תשלומים 
הציבור בישראל מורגל לצרוך רק שירות בנקאי אחד בנפרד מאשכול השירותים הבנקאיים שלו: הלוואה מבוטחת 
משכנתא. רוב גדול מהציבור נוהג לצרוך שירותים בנקאיים אחרים כגון אשראי, שירותי תשלומים, מט"ח, פקדונות 

וניהול תיק ני"ע בבנק שבו מנוהל חשבונו.  
משירותים בנקאיים אחרים מתחיל  במנותק  והתשלומים,  האשראי  רק בצד  תחרות  לייצר  ניסיון  כל  זה,  על רקע 
מעמדת נחיתות מובהקת, מעצם העובדה שהוא מצפה מהציבור לשנות לגמרי את דפוסי צריכת שירותי הבנקאות 

שלו. כל זאת, כאשר ידוע שכבר הצעד של החלפת הבנק הנוכחי כספק אשראי הינו קשה ומורכב כשלעצמו. 
ל"הכנסת  המלצות  גיבוש  מופקדת על  כי הוא  נקבע  לועדה  המינוי  מקרה שבכתב  זה  שאין  יודגש,  זה  בהקשר 
שחקנים חדשים לתחרות באספקת שירותים בנקאיים ופיננסיים נפוצים…" כאשר אלו הוגדרו כ "כל אחד מאלה : 
לדיור), קבלת פיקדונות וניהול חשבונות עו"ש, פעילות בשוק ההון ובבורסה ופעילות  אשראי  מתן אשראי (למעט 

בשוק המט"ח." 
למרבה ההפתעה, במסגרת ההמלצות ניכרה התמקדות כמעט רק בתחום האשראי ומערכות התשלומים (יוצאת 
החשובה בעניין ביטוח פקדונות). כך למשל, המלצה חשובה שגובשה להקמת לשכות שירות  ההמלצה  דופן היא 
מה באופן מצומצם כמיועדת ל"שירותי בנקאות בסיסיים", מה שעלול  משום  הוגדרה  בנקאיות,  למערכות מחשוב 

לרמז על התמקדות בתמיכה בפעולות בתחום התשלומים ווהאשראי בלבד.  

לעמדת ארגון אמון הציבור, יש לכלול בהמלצות הסופיות התייחסות לחסמי הכניסה למכלול השירותים של בנק 
מסחרי, ובין היתר להסדיר פעילות לשכות שירותי מחשוב בכל ההיבטים הרלוונטיים לבנק חדש ולא רק בתחום 

התשלומים והאשראי 



 

הפיכת   – הביניים  פרסום מסקנות  לאחר  שהועלו  ביותר  החשובות  אחת ההצעות  את  להדגיש,  יש  זה  בהקשר 
לבנקים חדשים. מדובר בצעד בעל חשיבות רבה כיוון שהוא  הגדולים  הפרדתן מהבנקים  לאחר  האשראי  חברות 
משלב ייתכנות חד משמעית עם אפשרות ליישום מהיר יחסית. אין ספק שלחברות האשראי יש כיום נקודת פתיחה 
טובה במיוחד לכניסה כמתחרים מלאים בבנקאות הקמעונאית: יכולות חיתום, בסיס לקוחות גדול עם מידע עשיר 

עליהם והון עצמי גדול.  

ההמלצות  מתווה  של  מרכזי  כעוגן  לבנקים  האשראי  חברות  להסבת  המלצה  לכלול  קורא  הציבור  אמון 
הסופיות של הועדה: במקום המלצה שתוך שנתיים חברות האשראי רק ימכרו, המלצה שאגב מכירתם הן 

גם תעבורנה הסבה לתאגיד בנקאי מלא. 
במסגרת זו ניתן יהיה להעמיד את מכלול המלצות הועדה למבחן אמיתי ברוב הנושאים שבהם מתקיימות כיום 
מכשלות בדרך לכניסת בנק חדש לשוק וניתן יהיה לבחון באופן ברור את תוצאות המהלכים שמקדמת הועדה 

להגברת התחרות בבנקאות הקמעונאית. 

2. יש לתת מענה לסיכון בהותרת היישום של ההמלצות הקריטיות בשליטה מלאה של בנק ישראל 
שנים כה רבות של דיונים והבטחות לשיפור התחרות במערכת הבנקאית,  לאחר  הועדה שבנדון  של  עצם קיומה 
יכול להיות חלק מהפתרון לחוסר בתחרות, אבל הוא בטוח גם חלק מרכזי  מעיד על כך שהפיקוח על בנק ישראל 
מהבעיה: בנק ישראל קובע לאורך שנים דרישות סף גבוהות באופן חריג ביחס לעולם באופן שמונע כניסת שחקנים 
לשוק. באופן זה הוא מנע עד עתה מהלכים לכניסת בנק אינטרנטי (שאינו בבעלות הבנקים הגדולים), קואופרטיב 

בנקאי, סולקים חדשים, ועוד ועוד.  
ממש, בדמות  אלה  בימים  ישראל  בנק  של  הפעולה  לצורת  המאלפות  אחת הדוגמאות  את  עדים  אנו  למשל,  כך 
לדרישות אלה היתה חשיבות מכרעת בשלב שבו  באופן מקוון.  בנק  לעניין פתיחת חשבון  כעת  שיוצאות  הנחיות 
אצה הדרך להשלמת האסדרה  לא  אז  כמכולל תחרות, אך  חדש  אינטרנטי  בנק  בישראל  להקים  מאמץ  התקיים 
הבנקים  דווקא עכשיו, כשאת  זקן).  בועדת  למשל  בעבר,  כבר  התקבלו  הנושא  את  לאסדר  שהמלצות  (למרות 
האינטרנטיים הראשונים הקימו דווקא הבנקים הגדולים הקיימים, מבוצעת אסדרה המקלה על מי שרוצה לפתוח 
חשבון חדש או להעביר חשבון מבנק אחר לעשות זאת ללא ביקור בסניף. כך, בזכות התזמון של האסדרה, היא 
הפכה מדרך להגביר תחרות באמצעות שחקן אינטרנטי חדש הרעב לנתח שוק, לדרך לצמצם תחרות כיוון שבנק 

גדול יכול כעת לשמר לקוח שרוצה לעזוב אותו, באמצעות "קו שני" של שירות בנקאי מקוון. 

לעבות לעמדת אמון הציבור מספר המלצות שכבר קיימות בדו"ח הביניים ואשר נועדו למזער  יש  זה,  על רקע 
את החשש שיישום המהלכים להגברת התחרות יתמסמס בבנק ישראל ולא יצא לפועל: 

כברירת מחדל שתנאי הסף לכניסת שחקנים חדשים לענף הבנקאות יהיו תואמים לתנאים  לקבוע  יש  .1
שנקבעו בבריטניה כפי שהומלץ בדעת המיעוט בדו"ח הביניים 

היישום, לרבות חובת דיווח לציבור אחת לחצי שנה בעניין  לועדת  מהודקת  פעולה  מסגרת  לקבוע  יש  .2
התקדמות מאמצי היישום 



קביעת ברירת מחדל לדרישות הון משחקנים חדשים בהתאם לדרישות בבריטניה תוך הנמקה לכל חריגה 
לאורך השנים עשה הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל שימוש בדרישות הלימות הון והון עצמי גבוהות באופן חריג 
ביחס למקובל בעולם, בכל הנוגע לכניסה של בנקים חדשים למערכת הבנקאות הישראלית. דרישות כאלה חסמו 

כאמור כניסה של בנק אינטרנטי, של קואופרטיב בנקאי, של מערכות תשלומים וסליקה חדשות ועוד. 
בנק ישראל בנושאים אלה דומה להתנהלות שנצפתה לאורך שנים רבות בועדות התקינה  שהתנהלות  לומר  ניתן 
של מכון התקנים, המהוות זה שנים רבות אמצעי מרכזי לחסימת תחרות משווקים חיצוניים. על רקע זה, נקבעה 
תאימות של התקנים לתקינה מקובלת בעולם למעט מקרים חריגים, כך שברירת המחדל  חובת  בתחום התקינה 
היא לאמץ תקינה מהעולם (בעיקר מאירופה), ולאפשר סטיה מהוראות התקינה רק במקרים חריגים ותוך הנמקת 

הצורך בסטיה זו. 
כאמור, הפיקוח על הבנקים נוטה לקבוע דרישות מבנקים חדשים באופן המייחס משקל בעיקר לשיקולי יציבות תוך 
את  יותר  התואמת  גישה  לענף,  חדשים  שחקנים  של  הכניסה  ייתכנות  על  הדרישות  מהשלכות  התעלמות 
האינטרסים של הבנקים הקיימים מאת האינטרס הציבורי. לעמדת ארגון אמון הציבור, על רקע זה אין להותיר בידו 
שליטה מוחלטת ברף הכניסה לשוק ויש לחייב את הפיקוח לקבוע רף כניסה התואם את המקובל בשווקי בנקאות 

תחרותיים יותר, או במקרים בהם מצא מקום לסטיה מרף כניסה זה לנמק מדוע נחוץ רף מחמיר יותר בישראל. 
ל  בישראל  מערכות תשלומים  על  תאימות הרגולציה  לגבי  הסדר דומה  על קביעת  המליצה  שהועדה  לציין,  יש 

PSD באיחוד האירופי.  

זו לא תורחב לכלל הרגולציה על דרישות סף לכניסת שחקן לאיזה מהשירותים הבנקאיים,  אין כל סיבה שגישה 
לרבות אלו שאינם פועלים רק כמערכת תשלומים.  

חיזוק מקומה של ועדת היישום בהמלצות 
זו  לועדה  לפועל.  הוצעת ההמלצות  הליך  שתלווה את  יישום  ועדת  הקמת  על  המליצה  שהועדה  מקרה  זה  אין 
חשיבות רבה כגורם מלווה ומפקח על תפקוד הרגולטורים הפיננסיים בכלל והפיקוח על הבנקים בפרט בעניין זה. 
אינן מספקת מסגרת מספקת למעקב יעיל אחר התקדמות יישום  היישום  ועדת  בעניין  הועדה  עם זאת, המלצות 
ההמלצות. ראשית, המלצה על התכנסות אחת לשנה מעקרת במידה רבה את אפקטיביות הועדה, כיוון שלא ניתן 
של השלמת  עד לתאריך היעד  למשל,  וקשים. כך  מורכבת  אחר תהליכים כה  לעקוב  נמוכה  כה  כינוס  בתדירות 

המכירה של חברות האשראי צפויה לכאורה רק התכנסות אחת של ועדת היישום.  

אמון הציבור ממליץ לקבוע תדירות כינוס של לפחות אחת לחצי שנה כדי להבטיח את יעילות הועדה. 

גם הסדרים בעניין הדין וחשבון שועדת היישום עצמה תמסור לציבור: ללא קביעה של  לקבוע  יש  התדירות,  לצד 
על ממצאי ההתקדמות, ועדת היישום עצמה תהיה חשופה הרבה יותר ללחצים אדירים מצד  לציבור  דיווח  חובת 

  המערכת הבנקאית, בנק ישראל ויתכן שגורמים נוספים. 

הרגולטורים  ועדת היישום עצמה, תאלץ את  אמון הציבור ממליץ על קביעת חובת דיווח תקופתית, שתוטל על 
שהיא מפקחת על פעילותם 

להתנהלו מול בנקים קיימים ואילו מחזיקי  ימשיך  הבנקים  השיח של הפיקוח על  שעיקר  בכך  סיכון  קיים  לבסוף, 
עניין אחרים ידחקו מהשיח (אגודות אשראי, עסקים קטנים, סולקים, לשכות שירותי המחשוב ועוד). 



על רקע זה, ממליץ ארגון אמון הציבור שועדת היישום תקבל משובים מהציבור לפני כל פגישה תקופתית בעניין 
אלה  ישולבו משובים  הרלוונטי  תגובת הרגולטור  קבלת  שלאחר  גם  מוצע  המהלכים.  של  ההתקדמות  מידת 

בדיווח ההתקדמות התקופתי. 

הציבור, הצעדים המוצעים לעיל משמרים את רוח המלצות הועדה בדו""ח הביניים, ובמקביל  אמון  ארגון  לעמדת 
מגבירים משמעותית את סיכויי ההצלחה של הרפורמה המורכבת שהועדה ממליצה לערוך במבנה ענף הבנקאות 

הישראלית. 

בכבוד רב, 

רונן רגב כביר 
מנכ"ל ארגון אמון הציבור 




